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Srpen ve farnosti
Snad největší událostí tohoto měsíce pro naši farnost je návštěva pana
kardinála Dominika Duky, který přijal pozvání na oslavy našeho města.

Knín byl odpradávna farní vsí, prvotně spojenou s knížecím dvorcem. Nejstarší
zprávu o tomto dvorci uvádí Jarlochův letopis, který zaznamenává, že se zde roku
1186 sešli moravský markrabě Konrád Ota a kníže Bedřich, aby se mezi sebou
usmířili. V letošním roce slavíme tedy 830 let první písemné zmínky o našem městě.
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Hlavní oslavy proběhly v závěru měsíce července. V našem městě jsme přivítali
italské přátele z Vale di Ledro, s kterými má naše město družbu. Toto přátelství trvá
od první světové války, kdy lederští vysídlenci nalezli zázemí v knínských rodinách.
Vzniklo tak přátelství, které trvá dodnes.

Společně s italskými přáteli jsme slavili mši svatou v neděli 24. 7. 2016 na náměstí
v Novém Kníně. Hlavním celebrantem této slavné bohoslužby byl velmistr Řádu
křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Šedivý O.Cr., který na závěr bohoslužby
požehnal prapor města Nového Knína.

Kněží Řádu křižovníků s červenou hvězdou v našem městě působí od 17. století a jsou
místa ve farnosti, která náš řád spravuje již od doby sv. Anežky České.

Jsem velmi potěšen, že pozvání na oslavy města přijal arcibiskup pražský
a primas český - pan kardinál Dominik Duka OP. Mše svatá s panem kardinálem
bude v neděli 7. 8. 2016 v 10:30 hod ve farním kostele sv. Františka z Assisi
ve Starém Kníně. Všechny srdečně zveme!
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Upozornění na vybrané bohoslužby:
7. 8. 2016

10:30

farní kostel sv. Františka ve Starém Kníně

- společně s panem kardinálem Dominikem Dukou budeme děkovat při mši
svaté za město Nový Knín, které v letošním roce si připomíná 830 let od první zmínky
15. 8. 2016

16:45

kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích

- poutní slavnost - mše svatá
21. 8. 2016

15:00

kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti

- setkání pracovníků charit a poděkování za jejich službu.
- mše svatá a následný koncert manželů Radových.
27. 8. 2016

14:00

farní kostel sv. Františka ve Starém Kníně

- svatba snoubenců Moniky Doležalové a Pavla Čejky
27. 8. 2016

16:00

Chotilsko, kaple sv. archandělů Michaela, Gabriela
a Rafaela

- mše svatá při „Chotilském posvícení“

Vzpomeňme na kněze, kteří v tomto měsíci mají výročí úmrtí a působili
ve zdejší farnosti:
9. 8. 1859
26. 8. 1985

zemřel borotický farář Antonín GUNNER, narodil se 1814 v Sobotce
zemřel u oltáře P. František Krba O.Cr. při mši svaté v Hostouni,
je pohřben na hřbitově v Unhošti, * 1921 Poříčí u Českých Budějovic

28. 8. 1785

zemřel staroknínský farář Rudolf Ignác KAWKA de Birkenthal,
narodil se 1707 ve Velvarech
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Římskokatolická farnost Starý Knín
vás srdečně zve na

KONCERT
písní, žalmů a spirituálů
účinkují
Manželé RADOVI
& Markéta ZEMKOVÁ

neděle 21. srpna 2016 odpoledne v 16:00
kostel sv. Fabiána a Šebestiána
ve Staré Živohošti
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Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc srpen:

1. Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně
přispěl k míru ve světě.
2. Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky
k bližnímu.
3. Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha
a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou
člověka.

Přeji požehnaný čas prázdnin a dovolených, načerpání nových sil.
Žehnám našemu městu i všem, kteří patří do naší farnosti.

P. Josef Andrejčák O.Cr., farář
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